KÚPNA ZMLUVA č. 10/2016
uzavretá podľa § 409 a nasledujúcich z.č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka
(ďalej len zmluva )
Čl. 1. Zmluvné strany
1.1
Predávajúci:

PROORMEDENTSK, s.r.o.

Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Obchodný register:
Oddiel:

Klariská 7, 811 03 Bratislava
Mgr. Jiří Malina, konateľ
47028076
2023714968
SK2023714968
Tatra Banka, a.s. Hodžovo námestie 3, 811 03 Bratislava
2920891845/1100
Okresného súdu Bratislava I,
Sro, Vložka č. 87763/B
(ďalej len predávajúci)

1.2
Kupujúci:

Dom tretieho veku

Sídlo:

Polereckého 2, 851 04 Bratislava

Zastúpený:

PhDr. Daniela Palúchová, PhD., MPH, riaditeľka

IČO:

30842344

DIČ:

2020914280

Bankové spojenie:

ČSOB, a.s. Bratislava

IBAN:

SK91 7500 0000 0000 2583 8723

(ďalej len kupujúci)
1.3
Zmluvné strany vyhlasujú, že v zmysle ustanovenia § 2 ods.2 Obchodného zákonníka v platnom
znení sú subjektmi oprávnenými k činnosti, ktorá je predmetom tejto zmluvy.

Čl. 2. Predmet zmluvy
2.1
Predávajúci podľa odseku 1.1 sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto zmluve dodať
kupujúcemu podľa odseku 1.2 tovar : 1 ks Thera Treiner Mobi.
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2.2 Súčasťou predmetu zmluvy je okrem dodávky aj uvedenie tovaru do prevádzky a jeho odskúšanie,
zaškolenie obsluhy kupujúceho, dodanie návodu resp. príručky na obsluhu v slovenskom jazyku
a certifikátu resp. vyhlásenia o zhode v zmysle nariadenia vlády SR č.582/2008 Z.z..

Čl. 3. Dodacie podmienky
3.1
Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar špecifikovaný v čl. 2 tejto zmluvy na miesto dodania,
v dodacej lehote do 30 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Predávajúci sa zároveň
zaväzuje v lehote podľa tohto bodu dodaný tovar odborne uviesť do prevádzky, odskúšať ho a zaškoliť
obsluhu, tak aby bol tovar pripravený k plne funkčnej prevádzke.
3.2

Miesto dodania: Dom tretieho veku, Polereckého 2, 851 04 Bratislava.

3.3
Predávajúci splní svoju povinnosť dodať tovar kupujúcemu tým, že umožní kupujúcemu nakladať
s tovarom v mieste dodania a zároveň je tovar dodaný riadne v zmysle odseku 3.1. a 3.4 tejto zmluvy.
3.4
Tovar je dodaný riadne, ak je dodaný predávajúcim bez vád a kompletne, spolu s dokladmi, ktoré
sú potrebné na prevzatie a užívanie tovaru v zmysle ods. 2.2 tejto zmluvy.
3.5
Odovzdanie a prevzatie riadne dodaného tovaru potvrdia oprávnení zástupcovia oboch
zmluvných strán na preberacom protokole, vystavenom predávajúcim. Kupujúci je oprávnený odmietnuť
prevzatie tovaru, ak tovar nie je dodaný v súlade s podmienkami tejto zmluvy.
3.6
Termín dodania oznámi predávajúci kupujúcemu minimálne 3 dni vopred, preukázateľne emailom: riaditel@dtv.sk.
3.7
Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo k tovaru podľa čl. 2 tejto zmluvy, vrátane
nebezpečenstva za škody, prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia riadne dodaného tovaru
povereným zástupcom kupujúceho v mieste dodania.
3.8
Nedodržanie dodacej lehoty zo strany predávajúceho sa bude považovať za podstatné porušenie
tejto kúpnej zmluvy.

Čl. 4. Cena a platobné podmienky
4.1
Za riadne dodaný tovar v zmysle ods. 3.4 sa kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu stanovenú
dohodou v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF
SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších
predpisov vo výške celkom s DPH: 1 699,00 EUR (slovom: jedentisícšesťstodeväťdesiatdeväť EUR )
Názov tovaru

Ks

Cena bez DPH za 1 ks Cena bez DPH spolu:

Thera Treiner Mobi

1

1 415,83

Spolu bez DPH
DPH 20%
Spolu s DPH

1 415,83
1 415,83 EUR
283,17 EUR
1 699,00 EUR
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4.2
Cena uvedená v ods. 4.1 zahŕňa cenu tovaru a dodávku do miesta dodania vrátane nákladov
na dopravu, clo, inštaláciu resp. uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy vrátane dodania návodu na
obsluhu v slovenskom jazyku, bezplatný záručný servis, 20 % DPH a je stanovená ako cena pevná
a úplná.
4.3
Predávajúcemu vznikne právo fakturovať kúpnu cenu dňom splnenia dodávky podľa ods. 3.3
tejto zmluvy. Podkladom pre fakturáciu je podpísaný preberací protokol resp. dodací list kupujúcim.
4.4
Fakturácia ceny predmetu plnenia sa zrealizuje faktúrou – daňovým dokladom so splatnosťou
14 dní.
4.5
Kupujúci je oprávnený vrátiť faktúru predávajúcemu z dôvodu chýb v jej obsahu. O týchto
nedostatkoch oboznámi bezodkladne predávajúceho, ktorý vykoná jej opravu. Splatnosť kúpnej ceny
sa predlžuje o dobu od odoslania nesprávnej faktúry na opravu predávajúcemu, do doručenia opravenej
faktúry kupujúcemu.

Čl. 5 . Sankcie
5.1
Pri omeškaní predávajúceho s dodaním tovaru po uplynutí dodacej lehoty podľa odseku 3.1 tejto
zmluvy, má kupujúci právo účtovať predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % z ceny tovaru za
každý deň omeškania.
5.2
Pri nedodržaní lehoty splatnosti kupujúcim, môže predávajúci účtovať úrok z omeškania 0,02%
za každý deň omeškania.

Čl. 6 . Záruka a akosť
6.1
Predávajúci je povinný dodať iba tovar v akosti určenej príslušnými technickými a ostatnými
normami, s platným certifikátom a vyhlásením o zhode výrobku (konkrétne dodaného, určeného
výrobným číslom).
6.2
Predávajúci preberá záväzok, že dodaný tovar bude spôsobilý na použitie na dohodnutý účel a že
si zachová obvyklé vlastnosti minimálne počas záručnej doby 36 mesiacov, ktorá začne plynúť odo
dňa riadneho dodania tovaru v zmysle podmienok tejto zmluvy.
6.3
Počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vád tovaru, ako aj ostatné
nároky z vád tovaru, ktoré mu prislúchajú v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka, vrátane výmeny
náhradných dielov, okrem vád spôsobených neodborným zásahom zo strany kupujúceho.
6.4
Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho vady, za ktoré
zodpovedá predávajúci.
6.5
Predávajúci je povinný odstrániť vady tovaru bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30
kalendárnych dní odo dňa ich uplatnenia kupujúcim. Predávajúci sa zaväzuje, že s odstraňovaním vady
začne
do 72
hodín
(v
pracovných
dňoch)
od
nahlásenia
poruchy
emailom
vladimir.batelka@proormedent.sk alebo telefonicky 0911 02 33 66 pričom nahlásenie musí obsahovať
obchodné meno kupujúceho, zodpovednú osobu, dátum a čas, typ prístroja a popis poruchy. Predávajúci
sa zaväzuje, že pokiaľ oprava bude trvať dlhšie ako 7 kalendárnych dní, na požiadanie kupujúceho
bezodkladne poskytne kupujúcemu na dobu počas opravy bezplatne náhradný prístroj s rovnakými
funkciami a parametrami.
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Čl. 7. Záverečné ustanovenia
7.1
Pokiaľ táto zmluva neustanovuje inak, riadia sa obchodné vzťahy z nej vyplývajúce
ustanoveniami platného Obchodného zákonníka, resp. Občianskeho zákonníka.
7.2 Všetky doplnky alebo zmeny tejto zmluvy je možné urobiť na základe dohody zmluvných strán,
formou písomných číslovaných dodatkov.
7.3 Zmluvu, ako aj dodatky k nej, môžu podpísať len osoby uvedené v čl. 1 tejto zmluvy, ktoré
zároveň vyhlasujú, že sú k takému úkonu podľa zákona oprávnené.
7.4 Táto zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jeden originál si ponecháva
kupujúci a jeden originál predávajúci.
7.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu pred podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli,
neuzavreli ju v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok, ale slobodne, vážne a zrozumiteľne, na znak
čoho ju vlastnoručne podpisujú.
7.6 Táto Zmluva nadobúda platnosť okamihom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky na
webovom sídle objednávateľa. Ak sa táto zmluva na webovom sídle objednávateľa nezverejnila do troch
(3) mesiacov odo dňa jej uzavretia, platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo.
V Bratislave, dňa 26.07.2016

V Bratislave, dňa 26.07.2016

za kupujúceho:

za predávajúceho:

Podpis:_____________________________

Podpis: _____________________________

PhDr. Daniela Palúchová, PhD., MPH

Mgr. Jiří Malina

riaditeľka

konateľ
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